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LOHJAN KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN POIKKEAVAT AUKIOLOT
KESÄLLÄ 2022
Asiakaspalvelu
Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskus avoinna 27.6.– 8.7. ma-pe klo 9.00-15.00 ja
juhannuksen aatonaattona 23.6. klo 8.00-15.00. Asiakaspalvelukeskus suljettu 11.-29.7.
Kaupunginarkisto on suljettu 11.7.-29.7. Kirjaamo toimii rajoitetusti heinäkuussa.
Lohjan kaupungin puhelinvaihde (p. 019 3690) ja Lohjan terveyskeskuksen puhelinvaihde
(p. 019 36921) palvelee 27.6.-8.7. ma-pe klo 8.00-15.00, 11.7.-29.7. ma-to 8.00-15.00, pe 8.00-14.00
Matkailupalvelukeskus osoitteessa Laurinkatu 50 on avoinna 6.6.-28.8. ma-pe 9-17 ja la 10-15.
Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu, p. 044 369 1309, tourist@lohja.fi

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Terveysasemat
Yleinen koronaneuvonta kaikkiin
koronavirustilanteisiin liittyvissä asioissa
koronaneuvonta@lohja.fi
Keskustan terveysasema
puh. (019) 369 2319
Pusulan terveysasema
puh. (019) 369 2300
Karjalohjan terveysasema
puh. (019) 369 3730
Suljettu 27.6.-31.7. ->
Sammatin terveysasema
puh. (019) 369 3740
Suljettu 27.6.-31.7. ->
Terveyskeskuspäivystys
Tynninharjun kiirevastaanotto
puh. (019) 369 2319

avoinna
Arkisin omalta terveysasemalta aukiolojen
mukaan ja muina aikoina päivystysapu p. 116 117

HUS Lohjan sairaalan yhteispäivystys
Päivystysapunumero 116 117
Hätänumero 112
Fysioterapian ajanvaraus ja
apuvälinelainaamo
Keskustan terveysasema puh. (019) 369 2382
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja Helppi

arkisin ma-pe 16-08 sekä
viikonloput ja juhlapyhät 24 h
24/7
Ajanvaraus arkisin klo 8-15 (takaisinsoitto)
avoinna normaalisti koko kesän

Sairaalatie 8, L-rakennus
Palveluneuvonta, Lisätiedot ja ajanvaraus
Vastaanotto ilman ajanvarausta
Terveysneuvontapiste Helppi, terveyskeskus
Länsi-Uudenmaan
sosiaali- ja kriisipäivystys
puh. (09) 8164 2439
Hammashoitolat
ajanvaraus p. (019) 369 2211
Keskusaukion hammashoitola
Virkkalan hammashoitola
Mäntynummen hammashoitola
Oinolan hammashoitola

ma, ti, to klo 8-16,
ke, pe klo 8-14 (koronaneuvonta klo 8.00 -13.30)
ma-to klo 8-16
pe klo 8-14
ti -ke klo 8-16,
parilliset viikot pe klo 8-14
palvelut Keskustan tai Pusulan terveysasemilla
ma, to klo 8-16,
parittomat viikot pe klo 8-14
palvelut Keskustan tai Pusulan terveysasemilla
Sairaalatie 8, B-ovi, 08200 Lohja
arkisin ma-pe klo 8-16

puh. 044 369 2260
Voit jättää myös yhteydenottopyynnön vastaajaan
27.6.- 7.8 ma-pe klo 8-11.30
27.6.- 14.8. ke klo 8.30-10.30
27.6.-14.8. to klo 14-16
Asiakas voi olla yhteydessä sosiaali- ja
kriisipäivystysasioissa 24/7
ma-to klo 8-15
pe klo 8-14
avoinna koko kesän
suljettu 8.-29.7.
avoinna koko kesän
suljettu 24.6.-19.7.

Kultakartanon geriatrian hammashoitola
Hammaslääkäripäivystys
puh. (019) 369 2211

suljettu 15.7.-26.7.
Lohjan sairaala, avoinna koko kesän

Puistosairaala
Stenbäckinkatu 11, 1. kerros, Helsinki.
sisäänkäynti C-ovesta Paciuksenkadun puolelta

Auki arki-iltaisin klo 16-21 sekä lauantaisin,
sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9-21.

Puhelinnumero pakolliseen ajanvaraukseen
09 471 71110

ajanvaraus auki arkisin klo 14-21 sekä
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21)

Töölön tapaturma-asema, Töölönkatu 40,
Helsinki p. (09) 471 877 08
Neuvolat
Aurlahden neuvola
Nummen neuvola
Suljettu 7.-8.7.
Karjalohjan ja Sammatin neuvolat
suljettu 4.-31.7.
Mäntynummen neuvola
Virkkalan neuvola
Nuorten neuvonta

Yöpäivystys klo 21-8

Ikääntyneiden neuvonta- ja palveluohjaus
Ikähelppi
Työterveyshuolto

avoinna koko kesän, puhelinaika ma-pe klo 12-13
avoinna koko kesän, puhelinaika ma-pe klo 12-13
neuvolapalvelut Lohjan muissa lähialueen
neuvoloissa
avoinna koko kesän, puhelinaika ma-pe klo 12-13
avoinna koko kesän, puhelinaika ma-pe klo 12-13
avoinna koko kesän, vk 24 ja 32 avoinna vain
tiistaisin
palvelee normaalisti koko kesäajan
puh. 044 369 2444
Ajanvaraukset ma-to klo 8-16 ja pe 8-14

Uudenmaan työterveys Oy
(09) 4132 0100 (Alueen yritysten työntekijöille)
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy
(09) 4134 0100 (Lohjan kaupungin työntekijöille)
- Vammaispalvelut toimii heinäkuussa rajoitetusti
- Vanhusten kuntouttava päivätoiminta on avoinna normaalisti koko kesän
- Lohjan vanhusten palvelukeskuksen toimisto on avoinna 30.5.-31.8. ja palvelee puhelimitse ma, ke ja
pe klo 9.00-13.00
- Sosiaalinen kuntoutus avoinna koko kesän
- Aikuissosiaalityön tapaamiset ajanvarausten mukaan, puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-pe klo 9-11
- Lohjan kaupungin nuorisotilat ovat suljettuna 22.5.-14.8.
- Nuorisotyöpaja Tuuman pajaverstas on suljettuna heinäkuun. Kierrätyskeskus avoinna normaalisti.
- Nuorisokeskuksen ja Ohjaamon eri palveluiden kesäaukioloajoista ilmoitetaan osoitteessa
www.nuorilohja.fi
- Lapsiperheiden sosiaalipalvelut toimivat heinäkuun ajan vain ajanvarauksella.
- Perheoikeudelliset palvelut ja lastenvalvojapalvelut ovat suljetut 11.-25.7. välisen ajan eikä tuona
aikana ole puhelinaikoja eikä asiakaspalvelua.
Varhaiskasvatus
- Suljettuna 4.7.-31.7. ovat päiväkoti Eulaalia, Oinolan päiväkoti, Voudinpuiston päiväkoti, Gunnarlan
päiväkoti, Ojaniitun päiväkoti, Päiväkoti Oravainen, Vieremän päiväkoti, Päiväkoti Omppu, Daghemmet
Petter, Linnaisten päiväkoti sekä 27.6.-31.7. Päiväkoti Onnen Omena ja Koisjärven päiväkoti.
Lisäksi esiopetusryhmät ovat suljettuna seuraavasti:
- Perttilän koulun esiopetus 6.6.-31.7.
- Perttilän luontoesiopetus 6.6.-10.8.
- Lehmijärven esiopetus 6.6.-10.8.
- Ojamonharjun yhtenäiskoulun esiopetus 27.6.-31.7.
- Metsolan esiopetus 6.6.- 10.8.
- Rauhalan/Järnefeltin yhtenäiskoulun esiopetus 27.6.-31.7.
- Sammatin esiopetus 6.6.-10.8.
- Karjalohjan esiopetus 6.6.-10.8.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
- Lohjan Teatterin toimisto/kulttuuritoimisto on suljettuna 24.6.-26.7.
- Lohjan Museon (p. 044 369 4204) aukioloajat 7.6.-14.8. ti, to, pe 11-17, ke 11-19, la-su 12-16,
suljettu juhannuksena 24.-26.6., maanantaisin suljettu.
- Hiiden Opiston toimisto on suljettu 23.6.-31.7.
- Musiikkiopisto on suljettu 20.6.-31.7.
- Virkistysuimala Neidonkeitaan kesäaukioloajat
6.6.-1.7.: ma, ke, to klo 12.00-20.00, ti, pe klo 6.00-18.00, la 10.00-18.00, su suljettu.
Juhannuksen poikkeusaukioloajat: to 23.6. klo 6.00-14.00, pe 24.6.-su 26.6. suljettu.
Neidonkeitaan kuntosali avoinna joka päivä 5.15-23.00 omalla ladatulla älykortilla (sisäänpääsy klo
22.00 asti).
- Sporttikeskus Tennarin kesäaukioloajat
6.6.-14.8. ma-pe klo 12.00 - 20.00, la-su suljettu. Juhannuksen poikkeusaukioloajat pe 24.6. suljettu.
Tennarin kuntosali avoinna joka päivä klo 5.15-23.00 omalla ladatulla älykortilla (sisäänpääsy klo
22.00 asti).
- LLK Oy:n asiakaspalvelu palvelee 6.6.-14.8. ma-pe klo 12.00-19.00, p. 019 369 1803
Juhannuksena pe 24.6. suljettu.

- Lohjan kaupunginkirjaston aukioloajat 30.5. - 28.8.
Pääkirjasto
ma-to
9-19 (itsepalvelu klo 9-10)
pe
9-17 (itsepalvelu klo 9-10)
la
suljettu
Uutisalue ja Linderinsali
ma-to
9-19
pe
9-17
la
10-15
Karjalohjan kirjasto
Mäntynummen kirjasto
ma, ti
14-19
ma-ti
ke, pe
10-15
ke-pe
Omatoimiaika
7-21
Omatoimiaika
Ojamon kirjasto
ma, ti
ke, to, pe
Omatoimiaika

Sammatin kirjasto
ma, ke
ti, to, pe
Virkkalan kirjasto
ma-to
pe
Kirjastoauto Saima
Kesäaikataulu on voimassa 6.6.14.8. Aikatauluja saa kirjastoista tai
kirjaston www-sivuilta.
Kirjastoauto ei kierrä 23.6.-1.8.

14-19
10-15
7-21

14-19
10-15

Pusulan kirjasto
ma, to
ti, pe
Omatoimiaika
Kirjasto avoinna vain omatoimisesti 18.24.7.
Saukkolan kirjasto
ma, ti, to
ke, pe

14-19
10-16
7-21

14-19
10-15
7-21

14-19
10-15

12-19
10-17
Monitoimijatalojen kirjastot
Ojaniittutalon kirjasto
Suljettuna 1.6.-15.8.
ti
Routionmäen kirjasto
Suljettuna 1.7.-7.8.
ma-pe
la-su

Juhannusaaton aattona 23.6. kirjastot ovat avoinna aattoaukioloaikojen mukaisesti
ja juhannusaattona 24.6. kirjastot ovat suljettuina.

15-19

16-20
8-18

Muut palvelut
- Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelu Monkolan asiakaspalvelussa (huom. aukioloajat)
- Vesi- ja viemärilaitoksen asiakaspalvelu suljettu ajalla 11.-31.7.
- Kaupunkisuunnittelun poikkeavat palvelut 1.-31.7. välisenä aikana
- Kaavoituksessa ei ole palvelua 1.7.-31.7.
- Kiinteistö- ja kartastopalvelut palvelee rajoitetusti 4.7.-31.7 välisenä aikana
- Rakennusvalvonta palvelee henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rajoitetusti 4.-31.7.
Kyseisenä aikana lupapäätöksiä ei tehdä. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9 ja
järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti katselmusaikaa varattaessa.
- Ympäristönsuojelu palvelee rajoitetusti heinäkuun ajan. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

